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 "( إعالمياً فلسطينياً منذ بداية الحرب في سورية18مجموعة العمل: وثقنا قضاء )"

 2625: العدد

 من الفلسطينيين هجروا إلى خارج مخيماتهم بسبب الحرب في سورية  %58 يمقراطية:الد •

 .. بين انتهاك الحقوق وتحديات الهوية صدور كتاب: فلسطينيو سورية •

 توزيع مادة الخبز على المهجرين في مخيمي دير بلوط والمحمدية  •

01-01-2020 



 

 آخر التطورات

ادي والثالثين من ديسمبر من كل عام  في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف الح
"إن فريق الرصد والتوثيق في المجموعة وثق   :قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية

( اعالميًا فلسطينيًا من ذوي االختصاصات المختلفة األكاديميين أو المتطوعين الذين  18أسماء )
" قضوا في مناطق متعددة في اعالمي –اغاثي  –جمعوا بين أكثر من عمل أحيانا " تنموي 

 .2011سورية أثناء تغطيتهم اإلعالمية لألحداث المتواصلة منذ آذار )مارس( 

  4تحت التعذيب، و 5من اإلعالميين قضوا بسبب القصف، و 9وأضافت مجموعة العمل أن 
على أن الحقائق على األرض تدّل على أن الرقم   واالشتباكات، مشددةآخرين برصاص قناص 

من ذلك، نظرًا للمالبسات التي تكتنف عملية االعتقال أو اإلعالن عن الوفاة أو صعوبة  أكبر 
الوصول إلى السجالت الرسمية، باإلضافة لما يترتب على ذلك من مسؤوليات تقع على أهالي  

 الضحايا. 

 
حاالت استهداف وقتل اإلعالميين الفلسطينيين لم تشهد تفاعاًل   إلى أنوأشارت مجموعة العمل 

رسميًا فلسطينيًا أو مطالبات جادة بتقديم الفاعلين إلى العدالة بتهم القتل والتعذيب لهؤالء المدنيين  
الذين حملوا الكاميرا أو الهاتف النقال سالحًا ماضيًا لتجسيد الواقع على األرض كما هو دون  

 زيادة أو نقصان. 

تقريرًا توثيقيًا حمل   2016 وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أصدرت نهاية عام
عنوان "ضحايا العمل اإلعالمي الفلسطيني في سورية" سلطت الضوء خالله على جانب مهم من  



 

جوانب المعاناة التي تعرضت لها شريحة مهمة من شرائح الشعب الفلسطيني في سورية، هي  
غطيتهم للحدث شريحة االعالميين الفلسطينيين من متخصصين ومتطوعين قدموا حياتهم أثناء ت

 السوري في سبيل عرض الحقيقة وتثبيت الرواية األصلية بالكلمة والصوت والصورة.

في سياق مختلف أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في سوريا،  
بالمئة من الالجئين   58حسن عبد الحميد، أن اندالع الحرب في سوريا أّدت إلى تهجير 

ن إلى خارج مخيماتهم وتجمعاتهم السكنية، مشيرًا إلى أن عدد الذين هّجروا إلى خارج الفلسطينيي 
ألف فلسطيني. وأضاف أن الذين نزحوا من المخيمات إلى  370المخيمات في سوريا وصل إلى 

 ألفا. 170ألفا، وخارج األراضي السورية  200داخل األراضي السورية، بلغ 

عائلة فلسطينية عادت قبل عدة شهور إلى مخيم درعا،   700 ما يقارب  وأوضح عبد الحميد أن
عائلة إلى مخيم اليرموك، وذلك بعد أن  150و أسرة رجعت إلى مخيم حندرات،  150ونحو 

 أعادت قوات النظام السوري سيطرتها على تلك المخيمات.

فلسطين   وفي حديثه عن مخيم اليرموك شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير
قابلة  بالمئة من بيوت اليرموك 40و من مبانيه بحاجة إلى ترميم،  %40 على أن  في سوريا 
بالمئة من بيوت المخيم مدمرة بشكل كامل، الفتًا إلى أّن حال مخيم اليرموك   20للسكن، و

 ينطبق على مخيم حندرات.

 
كبيرة   د، إن ذلك يتطلب جهوداً وعن إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية في سوريا، قال عبد الحمي

وكالة األونروا، ودائرة الالجئين في منظمة التحرير   من قبل الجهات المعنية في مقدمتها



 

الفلسطينية، التي اتهمها بالتقصير وعدم قيامها بالدور المطلوب تجاه أبناء شعبها الفلسطيني في  
 سورية. 

لجبهة الديمقراطية واألونروا وعدد من وكشف عبد الحميد عن وجود اتصاالت ومشاورات بين ا
المؤسسات والجهات الفلسطينية في لبنان، بهدف دراسة ومتابعة ملف فلسطينيي سورية المهجرين  

 في لبنان من أجل إعادتهم إلى سورية على حد تعبيره. 

.. من جهة أخرى صدر عن دار مركز عمران للدراسات االستراتيجية كتاب " فلسطينيو سورية
 انتهاك الحقوق وتحديات الهوية"، للمحامي والكاتب السياسي أيمن فهمي أبو هاشم.بين 

صفحة من القطع المتوسط على مقدمة وستة أبواب، هي  100في  يتوزع الكتاب الذي يقع
الالجئون الفلسطينيون في التشريعات السورية، وتداعيات المحنة السورية على الوضعية القانونية،  

بالمرجعيات الوطنية والدولية، المشكالت القانونية في دول اللجوء والهجرة، بين   عالقة الالجئين
 الوضعية القانونية وجدل الهوية، استنتاجات البحث وتوصياته. 

الكتاب يسلط الضوء على محنة   وحول الكتاب وأهميته قال الكاتب أيمن فهمي أبو هاشم إن
تعرضوا لها، متمنيًا أن يرقى كتابه ليكون   فلسطينيي سورية، وعلى خريطة االنتهاكات التي

مرجعًا في توثيق وإدانة النظام السوري المسؤول األكبر عن نكبتهم الثانية، وكل جهة كان لها  
كما أن الجرائم ال تسقط بالتقادم، كذلك فإن  دور في وقوع مأساتهم ومعاناتهم، مشددًا على أنه

يع دماء شهداء الحرية وصرخات المعتقلين وعذابات  حقوق الضحايا أمانة في أعناقنا، كي ال تض
 المهجرين. 

اغاثيًا وزعت "مجموعة أهل الخير " يوم أمس الثالثاء مادة الخبز على العائالت الفلسطينية  
والسورية في مخيمي دير بلوط والمحمدية بمدينة إدلب، وذلك للتخفيف من معاناتهم المعيشية  

 اعدة لهم. واالقتصادية ومد يد العون والمس

إلى ذلك ال تزال تتواصل معاناة مئات العائالت من الالجئين الفلسطينيين المهجرين من مخيم  
اليرموك إلى الشمال السوري، حيث تعيش أوضاعًا إنسانية مزرية نتيجة ضعف الخدمات 

 األساسية والمعيشية.



 

 


